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BASES PER ESCOLLIR L’ORGANITZADOR DEL CIRCUIT ACPP 2011-2012 
 
Aquest any 2011 comença una nova prova prevista al calendari i anomenada CIRCUIT ACPP. 
 
Al Circuit ACPP es jugaran 4 proves a finals de l’any 2011 i 4 proves a principis de l’any 2012, 
escollint les dates d’hivern per evitar coincidir amb altres proves de caràcter oficial. 
 
S’ha volgut crear una competició tipus circuit on s’entreguin premis tant per mèrits esportius 
(classificació o aproximacions) com per sorteig. 
 
L’ACPP tot i voler mantenir el control sobre determinats aspectes de la competició per 
mantenir la rigurositat i l’oficialitat de la mateixa, vol oferir a possibles organitzadors externs la 
possibilitat d’organitzar aquesta competició amb els drets i deures que a continuació es 
detallen. 
 
S’obre amb la publicació d’aquestes bases el plaç per la presentació d’organitzadors fins al 
proper 30 de juny, valorant per part de l’ACPP el detallat d’elements especificats en aquestes 
bases o millores o suggeriments no recollits a les mateixes. 
 
PROPOSTA CIRCUIT ACPP: 
 

1) Competició de parelles format Fourball Stableford. 
2) Circuit de 4 proves 2011 i 4 proves 2012 només per jugadors amb llicència. 
3) Puntuació amb els 5 o 6 millors resultats del Circuit. 
4) Les seus del 2011 ja han estat escollides i les del 2012 s’escolliran segons criteris del 

sorteig de competicions oficials per l’any 2012. 
5) Puntuació individual de cada membre de la parella amb la puntuació assolida per la 

parella. 
6) Puntuació composada per resultat Stableford i bonificació de 10, 8, 6, 4, 3, 2 i 1 punts 

per posició als primers classificats. 
7) Classificació a cada prova i acumulada Scratch i Handicap. 
8) 3 Premis Scratch i 3 Premis Handicap a cada prova i a la finalització del Circuit. 
9) Sortides divendres, dissabte i diumenge. 
10) preu màxim 22€ els quals es repartirien aproximadament en 15€ pel camp, 6€ per 

l'organitzador i 1€ per l’ACPP. (8% d’IVA inclòs) 
 
 

RESPONSABILITAT DE L’ACPP: 
 

1) Confecció Reglament. 
2) Inscripció a la web a través del mòdul d’inscripcions de l’ACPP. 
3) Publicació dels horaris de sortida a la web de l’ACPP. 
4) Confecció i publicació de resultats de la prova i acumulats a la web de l’ACPP. 
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5) La CE de l’ACPP decidirà sobre irregularitats i decisions de la competició. 
6) Creació i decisió de les bases per definir l'organitzador extern. 
7) Promoció del circuit ACPP a la web, newsletter i enviament principis d'any. 
8) Dotació d'àrbitre per a la competició sempre que sigui possible. 

 
 
BASES PER DEFINIR L'ORGANITZADOR EXTERN DE LA COMPETICIÓ: 
 

1) Obligació de que l’organitzador estigui representat com a persona física o jurídica al 
dia de les seves obligacions i amb Responsabilitat Civil coberta. 

2) Obligació d'aportar els 108 trofeus de la competició (8 proves, 3S+3H parelles i final) 
que quedaran en dipòsit a l’ACPP. 

3) Obligació d'aportar un mínim d'un premi d'aproximació a cada prova. 
4) Obligació d'organitzar l'entrega de premis a cada competició amb un pica-pica mínim. 
5) Obligació d'organitzar l'entrega de premis de la final amb un pica-pica (coincident o no 

amb l'última prova). 
6) Obligació d'aportar un mínim de premis del 30% del total recaptat per a l’organitzador 

en concepte de green-fees. 
7) Obligació de fer constar que es tracta d'una competició supervisada per l'ACPP. 
8) Obligació de tenir com a mínim una persona de contacte i que gestioni la competició 

en el mateix camp seu de les competicions a cada prova. 
9) Obligació de posar a disposició del jugadors aigua durant la competició. 
10) Obligació de proporcionar material gràfic (fotografies, vídeo, etc...) de cada prova a 

l’ACPP. 
11) Possibilitat de gestionar íntegrament la publicitat generada a la competició sempre 

que aquesta no entri en conflicte amb el interessos de l’ACPP. 
12) Possibilitat d'ajudar a definir el Reglament final de la competició sense que sigui 

condicionant definitiu. 
13) Es valorarà un detallat orientatiu en el que respecta als premis per a definir 

l'organitzador. 
14) Es valorarà experiència prèvia a l’organització de competicions esportives de P&P. 
15) Es valoraran millores no especificades en aquestes bases. 
16) El concurs podrà quedar desert. 

 
 
 
 
 
Secretaria de l’ACPP 
 
Barcelona, 15 de Juny de 2011 
 


